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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD 

 

 
Z Á P I S N I C A  č. 9/2016 

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši 

              

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Dátum: 25. októbra 2016 

Hodina: 15.00 h 

Miesto: zasadacia miestnosť č. 109 v budove MsÚ v Liptovskom Mikuláši 

Komisiu viedol:  Karol SZÉKELY – predseda  

 

Program: 

1. Prerokovanie návrhu programového rozpočtu pre oblasť športu na rok 2017 

2. Prerokovanie návrhu novelizácie VZN č.12/2009/VZN o poskytovaní finančných dotácií 

z rozpočtu mesta – návrhy a podnety  

3. Operatívne úlohy  

 

 Predseda komisie Karol SZÉKELY privítal zúčastnených a otvoril mimoriadne, deviate, 

rokovanie komisie športu v roku 2016. Prítomných informoval o programe rokovania komisie. 

Členovia komisie program odsúhlasili. 

 

Bod I. 

 Návrh programového rozpočtu PR 12 Šport na rok 2017 – 2019 predložila ved. OMŠaK 

PhDr. Dana GURÁŇOVÁ (materiál je prílohou zápisnice). 

Komisia športu:  

a)  prerokovala  

 predložený návrh programového rozpočtu PR 12 Šport na obdobie 2017 – 2019  

b)  berie na vedomie  

 predložený návrh programového rozpočtu PR 12 Šport na obdobie 2017 – 2019  

c)  odporúča  

 predložený návrh programového rozpočtu PR 12 Šport na obdobie 2017 – 2019 predložiť na 

rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš v zmysle schváleného 

harmonogramu 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 
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Bod II. 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mesta, ktorým sa ruší VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení 

VZN č. 5/2013 zo dňa 12. júla 2013 predložila ved. OMŠaK PhDr. Dana GURÁŇOVÁ (materiál je 

prílohou zápisnice).  

Komisia kultúry:  

a)  prerokovala  

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mesta, ktorým sa ruší VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mesta v znení VZN č. 5/2013 zo dňa 12. júla 2013  

b)  berie na vedomie  

predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mesta, ktorým sa ruší VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mesta v znení VZN č. 5/2013 zo dňa 12. júla 2013  

c)  odporúča  

predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní finančných dotácií z 

rozpočtu mesta, ktorým sa ruší VZN č. 12/2009 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu 

mesta v znení VZN č. 5/2013 zo dňa 12. júla 2013 na rokovanie mestského zastupiteľstva 

bez pripomienok 

Hlasovanie: za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

  

Predseda komisie Karol Székely poďakoval zúčastneným členom komisie a ukončil zasadnutie 

komisie športu. 

 

Najbližšie zasadnutie komisie športu sa uskutoční 03. novembra 2016 (štvrtok) o 15.00 h 

v zasadačke č. 109 (1. poschodie) mestského úradu. 

 

 

 

 

Zápisnicu schválil: Karol SZÉKELY – predseda komisie   ............................................   

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana GREGOROVÁ – tajomníčka komisie  ............................................   

V Liptovskom Mikuláši dňa 26. októbra 2016 


